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A. Contactgegevens school
Naam

A.Bekemaschool

Straat + huisnummer

Meteoor 55

Postcode en plaats

1115 VW Duivendrecht

Brinnummer

03TT

Telefoonnummer (algemeen)

020-6993100

E-mailadres (algemeen)

Bekema.info@askoscholen.nl

B. Onderwijskundig concept van de school
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit essentieel
of onderscheidend is.
NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat vermeld.
De kern van het onderwijsconcept van de A. Bekemaschool is het leerstijlenmodel van Dunn en Dunn. Daarin worden vijf categorieën onderscheiden met factoren die invloed hebben op het leren: (1) omgevingsfactoren zoals geluid, licht en temperatuur, (2) emotionele factoren, zoals motivatie, verantwoordelijkheid en structuurbehoefte, (3) sociale factoren, zoals liever
alleen, of in tweetallen of met een volwassene leren, (4) fysieke factoren, zoals auditief of juist visueel ingesteld zijn en (5)
psychologische factoren, zoals analytisch inzicht of een reflectieve aard. Ieder kind heeft een eigen leerstijl en daar houden we
in de praktijk rekening mee. Instructie en verwerking worden aangepast aan de leerstijl van de leerling aangeboden. Daardoor
laten we ons onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij de manier waarop het kind leert.
Bij de verwerking van de leerstof gaan we uit van de theorie van H. Gardner over meervoudige intelligenties en hebben de
leerlingen keuze tussen opdrachten die verschillende soorten van intelligentie aanspreken.
We werken thematisch: gedurende een aantal weken staat een thema centraal en wordt een aantal vakken binnen dat thema
aangeboden. De basisvakken taal, spelling, lezen en rekenen staan in de ochtend op het rooster en in de middagen werken de
kinderen aan de andere vakken via de thema’s.
Instructie wordt gegeven via het EDI-model (Expliciete Directie Instructie). De leerkrachten passen de instructie aan de behoefte van de leerlingen aan, zij bekijken welke leerlingen wat meer toezicht en begeleiding nodig hebben en/of in het instructielokaal (basecamp) blijven en welke leerlingen zelfstandig kunnen werken op het leerplein of in de stilteruimten. Door
het werken in units van meerdere leerjaren is het goed mogelijk leerlingen in te delen op niveau, bijv. bij begrijpend lezen.
Het onderwijsconcept van de A. Bekemaschool staat uitgebreider beschreven in de jaarlijkse schoolgids en in het interne document ‘Het onderwijs op de A. Bekemaschool’, najaar 2017.

C. Waarde en Trots
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt.
Ons onderwijsconcept dat standaard uitgaat van de eigenheid van ieder kind en rekening houdt met verschillen op het gebied
van leren en intelligentie, maakt ons sterk op het gebied van passend onderwijs. De verschillende leerstijlen van kinderen zijn
het uitgangspunt waarop het onderwijs is georganiseerd. Door de inrichting van het gebouw met basecamps, leerpleinen en
stilteruimten, is het mogelijk dat leerlingen een plek zoeken die bij hen past, waar ze het beste leren en kunnen samenwerken
met anderen. De leerlingen hebben veel keuzemogelijkheden. Het team is vaardig in goed en snel signaleren van onderwijsbehoeften en heeft de bevlogenheid om het onderwijs voor elk kind passend te willen maken.
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D. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Schooljaar
Aantal leerlingen naar 2013/ 2014

2014/2015

SBO
SO cluster 1
SO cluster 2
SO cluster 3
SO cluster 4

1

4

1

1

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Extra ondersteuning binnen de basisschool
Schooljaar
Aantal 2013/ 2014
lln met LGF cluster 1
lln met LGF cluster 2
lln met LGF cluster 3
lln met LGF cluster 4
lln met individueel arrangement
groepsarrangementen
andersoortige inzet arrangement

1

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1

1

1

1

1

-

1

1

1
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E. Basisondersteuning
Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie. Niet iedere school is al volgens het nieuwe inspectiekader beoordeeld, daarom zijn er twee manieren van invullen mogelijk, volgens oude of nieuwe inspectiekader.
NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie.

Beoordeling inspectie
Algemeen

Ontwikkelpunten

(op basis van het ‘oude’ inspectiekader)
Het is inmiddels 4 jaar geleden dat de Inspectie de Bekemaschool bezocht (in 2014). Het oordeel
was dat de kwaliteit van het onderwijs op orde was en de signalering en planmatige uitvoering
van de zorg werd als goed beoordeeld.
Volgens de Inspectie waren er geen gegevens aanwezig om te beoordelen of de sociale competenties van de leerlingen op een niveau liggen dat mag worden verwacht.

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
8. Zorg
8.1 signalering zorg
8.2 op basis van analyse bepalen aard van de zorg
8.3 de school voert de zorg planmatig uit
8.4 evalueren van de effecten van de zorg
9. Kwaliteitszorg
9.1 de school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling populatie
9.3 de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces
9.4 de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten
9.5 de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces
9.6 de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over gerealiseerde onderwijskwaliteit
Datum van vaststellen door inspectie

goed
voldoende
goed
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
goed
voldoende
8 oktober 2014
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Niveau van basisondersteuning

(zelfbeoordeling school)

1. De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen gedurende de gehele schoolse periode.

Mee eens

X
leren

2. De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op verschillende leergebieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te signaleren.

In ontwikkeling, beginfase

In ontwikkeling, volop
mee bezig

Oneens

(Externe)
hulp bij
nodig

Niet van
toepassing

Nemen we
mee in schoolplan / jaarplan,
in schooljaar…

X
socio-emo

2017-2018

X

2018-2019

3. De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige leesproblemen/dyslexie, ernstige reken-wiskunde problemen/dyscalculie, medisch handelen en
veiligheid. De protocollen worden toegepast.

X

2018-2019

4. De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school
ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders.

X

2018-2019

5. De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te arrangeren of
te verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare doelen stellen, planmatig uitvoeren en gerichte evalueren centraal staat.

X

2018-2019

6. De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten, sociaal
emotionele problemen van leerlingen klein te houden of zodanig te begeleiden dat zij
kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod.

X

2018-2019

7. De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het leerlingen met een extra onderwijsbehoefte betreft.

X

2018-2019

8. De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, gericht op het
realiseren van een doorgaande lijn en een warme overdracht van de leerlingen naar de
basisschool.

X

9. Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere basisschool of SBO/SO
is er sprake van zorgvuldige overdracht van de leerling (-gegevens) naar de andere
school.

X

10. De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het
S(B)O, de steunpunten voor het arrangeren van extra ondersteuning, de onderwijsadviseurs van het SWV e.a. om leerlingen specifieke ondersteuning te bieden, waardoor zij
zich kunnen blijven ontwikkelen.

X
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Toelichting:
Ad 1.
De ontwikkeling op leergebied wordt goed gemonitord. Met invoering van een systeem voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn we bezig. Inmiddels wordt ZIEN gebruikt. In
2017 zijn twee teamtrainingen besteed aan hoe dit instrument in te vullen en de gegeven te analyseren en gebruiken in de lespraktijk.
Ad. 2
Bij het vroegtijdig signaleren is nog winst te halen in de onderbouw en bij de overgang van de voorschool. De onderbouw is bezig een systeem van blokplanning in te voeren.
Ad. 3.
De protocollen die er zijn moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Ook zullen er protocollen geschreven moeten worden voor bepaalde onderdelen.
Ad 4.
Het samenwerken en de communicatie met ouders zal geoptimaliseerd worden in schooljaar 2018-2019.
Ad 5.
Handelingsgericht werken is voor een groot deel aanwezig, omdat de leerkrachten gewend zijn te kijken naar wat de leerlingen nodig hebben en hun instructie en begeleiding daarop af te
stemmen. Het systematisch en cyclisch werken in de ondersteuning wordt verbeterd.
Ad 6.
De samenwerking met de ouder-kind coach en GGD bij de lichte ondersteuning loopt goed. We gaan nadere afspraken maken over gerichte inzet van onderwijsassistent, remedial teaching en
begeleiding door de leerkrachten. Tevens stellen we een gedragsprotocol op voor het omgaan met ongewenst gedrag en incidenten.
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F. Extra Ondersteuning
Omstandigheden

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

Gebouw

 Het gebouw is open en licht, er is veel beweegruimte.
 De inrichting van het gebouw met basecamps, leerpleinen en stilteruimten biedt
veel keuzemogelijkheden.

 De huidige indeling is minder geschikt voor kinderen die een prikkelarme omgeving nodig
hebben. Op de leerpleinen is relatief veel omgevingsgeluid, beweging en afleiding.
 Kleuters voelen zich soms verdwaald op het
leerplein.
 Op sommige momenten is er te weinig zicht op
de leerlingen.

Aandacht en tijd

 Door de manier van werken hebben leerkrachten relatief veel tijd om individuele
leerlingen of kleine groepjes te ondersteunen. Deze inzet kan nog wel meer gestructureerd worden.
 We hebben onderwijsassistenten.
 De formatie biedt ruimte voor extra handen bij de ondersteuning van de leerlingen.

 We hebben geen extra handen als er een tijdelijke time-out voor een leerling nodig is.
 Meer systematische begeleiding van snelle
leerlingen (meer- en hoogbegaafden) is wenselijk. Daar is nu te weinig tijd voor.

Schoolomgeving

 De gemeente gaat een natuurlijke speeltuin aanleggen achter de school. Daar
kunnen we ook met de leerlingen gebruik
van gaan maken.
 De leerlingenpopulatie is gemengd en een
goede afspiegeling van de maatschappij.

 In de wijk worden woningen bijgebouwd, waardoor de ruimte om de school wordt ingeperkt.
 Er is te weinig ruimte voor de fietsen.

Teamfactoren

 De bevlogenheid van het team om het
voor ieder kind passend te willen maken.
 Goede teamspirit, open naar elkaar,
teamleden steunen elkaar.

 De werkdruk wordt als hoog ervaren.
 Er is veel verloop in het team, daardoor is
steeds inwerktijd en begeleiding nodig en opnieuw leren samenwerken met elkaar.
 De zorg en ondersteuning voor de teamleden
zelf kan beter.
 Wisselingen in management.

Leerkrachtfactoren

 Leerkrachten kunnen goed en snel signaleren.
 De leerkrachten zijn flexibel, luisteren
goed naar de kinderen en kijken naar wat
ze nodig hebben.

 Het pedagogisch handelen en sneller grenzen
stellen moet beter.
 Behoefte aan een heldere gedragsaanpak.
 Observaties beter/vaker vastleggen.

Wijkgerichte samenwerking

 Met de GGD en de ouder-kind coach is er
goede samenwerking.
 Goed contact met de wijkagent.

 Wachtlijsten in de jeugdzorg.

Mogelijkheden inzet extra ondersteuning

 Binnen de formatie is ruimte om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen.

 De terugkoppeling door externen over de
voortgang en resultaten van ondersteuning
laat soms te wensen over.

Leerling populatie

 Ouders willen we beter informeren en betrekken bij het onderwijs en de (extra) ondersteuning.
 Richtlijnen zijn nodig voor oudercommunicatie.
 In meerdere gezinnen speelt gezinsproblematiek.
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Anders

 Externen kunnen in de school met leerlingen werken.
 De strippenkaart van het samenwerkingsverband Amstelronde maakt inzet van externen naar keuze mogelijk.

 De inzet van remedial teaching is niet duidelijk.
Afspraken maken over hoe we remedial teaching willen inzetten.

 Het onderwijsconcept dat rekening houdt
met verschillende leerstijlen van kinderen.
 De samenwerking binnen de units.
 Positieve uitstraling, goede visie en inzet
van SWV Amstelronde.

 Door de ligging van de school is indeling bij
SWV Amsterdam wenselijk.
 Meer duidelijkheid gewenst in de zorgstructuur, o.a. bij omgaan met gedragsincidenten,
bieden van extra ondersteuning en oudercommunicatie.

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de
school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?

 Stilteruimten
 Lift en invalidentoilet
 Specifieke materialen als koptelefoons, speciaal meubilair, software als
Muiswerk
 Dyslexieprotocol

Welke vaste ketenpartners kent de school, wanneer het gaat om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?











GGD
OKC
Orion specialisten
SWV Amstelronde
Visio
Kabouterhuis
Bascule
B4balance (MRT)
Coherente
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G. Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school
1. Monitoren sociaal-emotionele ontwikkeling
2. Verduidelijken zorgstructuur
3. Oudercommunicatie en samenwerken met ouders
4. Gedragsaanpak
5. Ondersteuning van de leerkrachten zelf

Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs
A. Personele inzet voor (extra) ondersteuning optimaliseren, door:
- te zorgen voor voldoende handen op het leerplein
- de plaats van remedial teaching te bepalen
- de onderwijsassistenten gericht erbij inzetten
- de deskundigheid in het team m.b.t. extra onderwijsbehoeften te inventariseren en gericht in te zetten
- een time-out mogelijkheid met toezicht te realiseren.
B. Begeleiding optimaliseren bij extra onderwijsbehoeften, met name:
- behoefte aan uitdaging door meer-/hoogbegaafdheid
- faalangst
- ongewenst gedrag.

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan
Zie jaarplan 2018-2019.

H. Grenzen aan het onderwijs
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding, beargumentering, alternatieven.
Het team doet er alles aan om onderwijs op maat aan te bieden, maar soms is de ondersteuningsbehoefte van een leerling
groter of anders dan de school kan bieden. Als de school niet de expertise of menskracht heeft om een kind goed te begeleiden zijn er diverse oplossingen. Een daarvan is het inschakelen van een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband en
deze te vragen om mee te denken. Zijn/haar bevindingen worden in een ondersteuningsteam (OT) in aanwezigheid van de
ouders en de leerkracht besproken. In dit overleg wordt besproken (en besloten) waar en hoe de beste begeleiding voor de
leerling mogelijk is. Als blijkt dat onze school de noodzakelijke ondersteuning niet kan bieden, gaan wij met ouders samen op
zoek naar de juiste begeleiding voor de leerling of naar een school waar de ondersteuning wel geboden kan worden.
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Bijlage:

Leerlingenpopulatie A. Bekemaschool

versie juni 2018

Algemeen
Op 1-10-2017 heeft de A. Bekemaschool 246 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. De kinderen komen merendeels uit Duivendrecht en uit Diemen-Zuid. Ongeveer 20% van de leerlingen woont in Amsterdam-Zuidoost, voorheen was dat meer. Verder geldt dat
5% van de leerlingen van elders komt. De school heeft nu een voorrangsbeleid voor kinderen uit Duivendrecht. Jaarlijks zijn er meer
aanmeldingen dan plaatsen en dat geldt ook voor de buurschool De Grote Beer.
De leerlingenpopulatie is divers samengesteld en biedt een gezonde balans van kinderen uit verschillende sociale klassen, culturen
en gezinssamenstellingen.
Het opleidingsniveau van de ouders varieert van lagere school tot universitair geschoold. De grootste groep zijn ouders met een
opleiding op het middenniveau (mbo-4/hbo).
Ongeveer 75% van de leerlingen heeft een Nederlandse of Surinaamse afkomst, de overige leerlingen hebben een andere culturele
achtergrond. Naar schatting 10 à 20 leerlingen spreken onvoldoende Nederlands als zij op school komen, doordat hun ouders thuis
bijvoorbeeld Pools of Engels met ze spreken.
Zo’n 75% van de kinderen groeit op in een gezin met beide ouders bij elkaar, de rest heeft te maken met gescheiden ouders, alleenstaande ouders, ouders met een LAT relatie of een nieuw samengesteld gezin.
Onderwijsbehoeften
Leren
De leerresultaten liggen op een niveau dat landelijk gemiddeld is of daarboven, gelet op de eindtoets. Bij de toetsen van het CITOleerlingvolgsysteem is een soort ‘normaalverdeling’ te zien: 50% scoort op Cito-B of C niveau, 25% daarboven (Cito-A) en 25% daaronder (Cito-D/E). Dat is gangbaar voor scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie.
Op dit moment zijn er 3 leerlingen die langzaam leren vanwege een laag IQ. Zij hebben een eigen leeraanbod nodig aan instructie en
verwerkopdrachten.
Een flinke groep leerlingen leert snel en heeft meer uitdaging nodig, dat varieert van 10 tot 20% per groep. Het aantal is per groep
en per vakgebied sterk wisselend.
Het is lastig te voldoen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met een combinatie van leer- en gedragsproblematiek. Deze leerlingen hebben op leergebied een eigen programma en krijgen twee maal per week eigen instructie (remedial teaching), maar hebben niet de zelfstandigheid om zelf met de verwerking aan de slag te gaan. Wij hebben niet de handen om meer begeleiding te bieden. Dit is van toepassing voor enkele leerlingen.
Gedrag
Meerdere leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van gedrag. Zij reageren soms explosief en ongeremd. De
leerkrachten hebben regelmatig te maken met gedragsproblematiek.
Soms hebben leerlingen even een time out nodig en dan missen we een geschikte plek en extra handen.
Het is niet de ervaring dat leerlingen met een diagnose als ADHD of autisme dezelfde behoefte hebben aan ondersteuning op gedragsgebied. Het blijft zoeken naar de juiste aanpak op maat.
Fysiek
Er zijn twee leerlingen met een fysieke handicap op school. Verder zijn er leerlingen die medicatie krijgen, maar dit is de verantwoordelijkheid van de ouders, dus daar hebben wij als school niet altijd zicht op.
Gezin
Voor enkele leerlingen geldt dat de gezinssituatie problematisch is en dat heeft merkbaar effect op hun schoolprestaties. Eén ochtend per week is een ouder-kind coach aanwezig, die zowel de school als de kinderen en de ouders kan ondersteunen.
Zorgleerlingen en ondersteuning
Als ‘zorgleerling’ beschouwen we een leerling die op het gebied van leren en/of gedrag meer nodig heeft dan de leerkracht alleen
kan bieden. Dit blijkt in het overleg tussen leerkracht en zorgcoördinator. Tussen de 25 en 35% van de leerlingen zijn ‘zorgleerlingen’.
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Hierna volgt een overzicht van het aantal leerlingen die extra ondersteuning krijgen via de school, door een ander dan de eigen
groepsleerkracht.
Soort ondersteuning*

Wanneer?

Door wie?

Op dit moment

Vorig
schooljaar

Interne begeleider

Externe
begeleider

Individuele begeleiding IB/RT/leerlingencoach

12

12

x

x

Individuele begeleiding psycholoog/psychiater of
orthopedagoog

3

2

x

Logopedie

12

11

x

Dyslexiebegeleiding

5

2

x

Onderzoek

11

7

Groepstraining

1

1

x

Opvoedondersteuning/ ouder-kind coach

13

10

x

Gezinsbegeleiding/therapie

5

4

x

Motorische begeleiding

10

8

Overige, nl.

10

4

x

x

x

x

* Het is op school niet altijd bekend als ouders bepaalde ondersteuning zelf regelen.
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